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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  OREHOVICA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-05/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  24.02.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 49. SJEDNICE VMO OREHOVICA 
 

49. sjednica VMO Orehovica održana je 24.02.2010. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Orehovica, Kalina 2. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Štefica Lerga, predsjednica VMO 
- Nevenka Ristić, zamjenica predsjednice VMO 
- Ružica Balaban, članica VMO 

 
Odsutni: Dajna Linić Jogan, članica 
               Milica Škoda, članica 
 
Usvajanje zapisnika s 48. sjednice VMO Orehovica 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
• Osvrt na akciju Novog lista "šćeto-neto", objavljeni odgovori u Novom listu na pitanja 

mještana. 
• Problem ambulante Orehovica 
• Područna škola Orehovica i učestali vandalizam (pismo O.Š. Centar III policijskoj postaji. 
• Odvodnja oborinskih voda u ulici Dragutina Tomića 
• Izgradnja parkirališta u ulici Kalina 
• Očitovanje Grada Rijeke o izgradnji zida u ulici Grobnička cesta k.č. 102/2 102/1 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Akcijom Novog lista "šćeto-neto" dobijeno je nekoliko odgovora koja nisu očekivano dobra za neke 
probleme koji su prisutni. 

1. Nogostup od D.Orehovice do Banskih vrata iako je izrañen idejni projekt, zaključeno je da 
ta investicija neće doći u obzir slijedećih nekoliko godina zbog investicije velike vrijednosti . 

2. Plinifikacija Orehovice nije predviñena u Planu razvoja plinske mreže do 2011., a osim toga 
upitna je i u nadolazećim godinama jer po procjeni K.D. Energo Orehovica ima mali 
potencijal budućih korisnika plina odnosno slab interes grañana. 

3. Sanacija odrona stijena na Lujzinskoj cesti od D.Orehovice do Banskih vrata obaviti će se 
krajem ove godine i to dubinskim injektiranjem betona u stijenu kako bi se onemogućilo 
daljnje odronjavanje tla. 

4. Gradnja kanalizacijske mreže u naselju Orehovica bit će krajem 2010. Gradnja ovisi o 
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odobrenju druge tranše kredita Svjetske banke za projekt "Jadran" gdje se nalazi 
podsustav Grobnik kojim će se financirati izgradnja kanalizacijske mreže naselja. Nakon 
odobrenja financijskih sredstava i izrada projektne dokumentacije raspisat će se natječaj za 
izvoñenje radova. 

5. Dom zdravlja će nastaviti s obavljanjem djelatnosti opće medicine na Orehovici do 
provoñenja postupka koncesioniranja primarne zdravstvene zaštite na području Primorsko-
goranske županije koja se mora obaviti do 30. lipnja 2010. Nakon toga vidjeti će se da li će 
i koji tim preuzeti ambulantu. Do tada za postojeći tim biti će neophodno dodatno 
financiranje rada tima.  

Zaključak: Vijeće nije u potpunosti zadovoljno s odgovorima koje je objavio Novi list , jer ne 
obećavaju mnogo. N. list je objavio odgovore koje je dobio od nadležnih institucija  i 
subjekta u gradu Rijeci, samo u ovom slučaju dobili su brze odgovore, a da je ta ista pitanja 
postavilo Vijeće zasigurno ne bi ni do danas dobili odgovor. 
 
 
AD 2 
 
Sve prigovore koje je Vijeće uputilo Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo do danas nisu stigla 
očitovanja. Stiglo je priopćenje O.Š. Centar koji izvješćuju Vijeće da su uputili zahtjev III policijskoj 
postaji da se riješi vandalizam koji se dogaña u krugu Područne škole Orehovica, gdje nepoznate 
osobe uništavaju imovinu i onako siromašne škole.  
Zaključak:  Vijeće će još jedno vrijeme pričekati u nadi da će stići objašnjenje od gore 
imenovanog Odjela. 
 
 
AD 3 
Dio ulice Dragutina Tomića se prekopava da se postavi cijev na postojeću cijev . U sabirnu šahtu 
staviti će cijev u kanal koji vodi u postojeću cijev, a sve kako bi se riješila odvodnja oborinskih 
voda. 
 
 
Zaključak: Vijeće je prihvatilo ovu informaciju koju je iznijela Predsjednica VMO. 
 
 
AD 5 
Izgradnja parkirališta ide po planu. Postavljaju se rubnjaci, nakon čega će uslijediti asfaltiranje. Na 
donje parkiralište postavljen je potporni zid. 
 
Zaključak: Informaciju je iznijela Predsjednica VMO koja je prihvaćena. 
 
AD 6 
 
Nakon negativnih odgovora od strane grañevinske inspekcije i Direkcije za komunalno redarstvo 
Grada Rijeke, na zahtjev mještana  iz ulice Grobnička cesta, Vijeće je uputilo zahtjev Gradu Rijeci 
Odjelu gradske uprave razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenjem zemljištem da se preispitaju 
donijete odluke od gore imenovanih subjekata u korist Saše Bušljete. 
 
Zaključak: Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
obavijestili su Vijeće da će preispitati predmetni slučaj te o tome obavijestiti ponovo Vijeće 
MO. 
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Sjednica je završila u  19,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO  
 

Mirjana Felluga Štefica Lerga 
 
 
 
 

         
                                                  


